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นายไมตร ีศรยีา 

วศิวกรนิวเคลยีรช์ านาญการพเิศษ

ส านกังานปรมาณูเพือ่สนัติ

เครื่องมือตรวจวดัรงัสี
และสญัญาณเตือน

เครื่องมือตรวจวดัรงัสี

เน้ือหา
1. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการรกัษาความปลอดภยัทางนิวเคลียร์

• Why? /  What?  /  Where?  /  How?

2. หลกัการตรวจวดั

• ประสิทธิภาพ

• ความละเอียด

3. ขัน้ตอนการตรวจวดัท่ีน ามาใช้ในการรกัษาความปลอดภยัทางนิวเคลียร์

4. เครื่องมอืตรวจวดัรงัสีท่ีน ามาใช้ในการรกัษาความปลอดภยัทางนิวเคลียร์

5. ชนิดของการสญัญาณเตือนเมื่อตรวจพบรงัสี
• False Alarm/ Innocent Alarm/ Real Alarm

• การลดปริมาณของ Innocent Alarms
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• วตัถปุระสงคก์ารตรวจหาวตัถตุ้องสงสยั
What?

• วสัดกุมัมนัตรงัสี
• วสัดนิุวเคลียร์

Where?

• พบอยู่ในระบบขนส่ง
• บคุคลน าเข้ามา
• พบในท่ีสาธารณะ

Why?

• เพื่อป้องกนัการลกัลอบ ท า ประกอบ และ/หรือ ใช้ IND (อาวธุท่ีมีส่วนประกอบของวสัดุ
นิวเคลียร)์, RDD อาวธุท่ีก่อให้เกิดการแพร่กระจายของวสัดกุมัมนัตรงัสี (dirty bomb)

• เน่ืองจากการระเบิดจะท าให้เกิดการเปรอะเป้ือนของสารกมัมนัตรงัสีกวา้ง, …
How?

• หลกัการ การตรวจวดั: การแผร่งัสี

1. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการรกัษาความปลอดภยัทางนิวเคลียร์

ความต้องการต่างๆ

เทคนิคการตรวจวดั

ส่ิงท่ียงัขาด

การวิจยัและพฒันา

1. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการรกัษาความปลอดภยัทางนิวเคลียร์
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http://images.google.it/imgres?imgurl=http://7million7years.com/wp-content/uploads/2009/11/half_life1-300x300.jpg&imgrefurl=http://7million7years.com/page/3/&usg=__GOsp7EJHEgC9jrbqyGEQeifcZCI=&h=300&w=300&sz=17&hl=it&start=12&um=1&itbs=1&tbnid=Kh7wcQQC6GA3DM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dhidden%2Bradioactive%2Bmaterial%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26rlz%3D1T4IRFA_enIT271IT271%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://exoplanet.as.arizona.edu/~lclose/teaching/a202/radioactive-atom.gif&imgrefurl=http://exoplanet.as.arizona.edu/~lclose/teaching/a202/lect8.html&usg=__yIg1WQ3q1x_39rMo5SjW3qFsqqI=&h=340&w=550&sz=15&hl=it&start=24&itbs=1&tbnid=SNXAii3tUn32zM:&tbnh=82&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dradioactive%2Bsource%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26sa%3DN%26start%3D18
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://exoplanet.as.arizona.edu/~lclose/teaching/a202/radioactive-atom.gif&imgrefurl=http://exoplanet.as.arizona.edu/~lclose/teaching/a202/lect8.html&usg=__yIg1WQ3q1x_39rMo5SjW3qFsqqI=&h=340&w=550&sz=15&hl=it&start=24&itbs=1&tbnid=SNXAii3tUn32zM:&tbnh=82&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dradioactive%2Bsource%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26sa%3DN%26start%3D18
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://mjcdn.motherjones.com/preset_16/Cobalt-60_.jpg&imgrefurl=http://motherjones.com/blue-marble/2009/09%3Fpage%3D6&usg=__k8UU3qAF_mBpieDIJj93vkSHSFc=&h=280&w=300&sz=19&hl=it&start=87&itbs=1&tbnid=lCQLig25fPPv5M:&tbnh=108&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dradioactive%2Bsource%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26sa%3DN%26start%3D72
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://mjcdn.motherjones.com/preset_16/Cobalt-60_.jpg&imgrefurl=http://motherjones.com/blue-marble/2009/09%3Fpage%3D6&usg=__k8UU3qAF_mBpieDIJj93vkSHSFc=&h=280&w=300&sz=19&hl=it&start=87&itbs=1&tbnid=lCQLig25fPPv5M:&tbnh=108&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dradioactive%2Bsource%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26sa%3DN%26start%3D72
http://carlwillis.files.wordpress.com/2009/03/radcollection_tubes.jpg
http://carlwillis.files.wordpress.com/2009/03/radcollection_tubes.jpg
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.em.doe.gov/Images/spentMaterialsHeader1.JPG&imgrefurl=http://www.em.doe.gov/Pages/spentmaterials.aspx&usg=__3B71Mipb5I5-rHhnOlglhcGwurU=&h=131&w=215&sz=7&hl=it&start=40&um=1&itbs=1&tbnid=VmMhtKijRySZUM:&tbnh=65&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Dspecial%2Bnuclear%2Bmaterial%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26rlz%3D1T4IRFA_enIT271IT271%26sa%3DN%26start%3D36%26um%3D1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.em.doe.gov/Images/spentMaterialsHeader1.JPG&imgrefurl=http://www.em.doe.gov/Pages/spentmaterials.aspx&usg=__3B71Mipb5I5-rHhnOlglhcGwurU=&h=131&w=215&sz=7&hl=it&start=40&um=1&itbs=1&tbnid=VmMhtKijRySZUM:&tbnh=65&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Dspecial%2Bnuclear%2Bmaterial%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26rlz%3D1T4IRFA_enIT271IT271%26sa%3DN%26start%3D36%26um%3D1
http://images.google.it/imgres?imgurl=https://www.llnl.gov/str/October05/gifs/Archer1.jpg&imgrefurl=https://www.llnl.gov/str/October05/Archer.html&usg=__Gq0RJylf6hFilFy_cOVTXhLHS1I=&h=425&w=350&sz=78&hl=it&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=HySlsJ3t72TJHM:&tbnh=126&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dhidden%2Bradioactive%2Bmaterial%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26rlz%3D1T4IRFA_enIT271IT271%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.it/imgres?imgurl=https://www.llnl.gov/str/October05/gifs/Archer1.jpg&imgrefurl=https://www.llnl.gov/str/October05/Archer.html&usg=__Gq0RJylf6hFilFy_cOVTXhLHS1I=&h=425&w=350&sz=78&hl=it&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=HySlsJ3t72TJHM:&tbnh=126&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dhidden%2Bradioactive%2Bmaterial%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26rlz%3D1T4IRFA_enIT271IT271%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.wired.com/images_blogs/bodyhack/images/dirtybomb.jpg&imgrefurl=http://www.wired.com/bodyhack/2007/02/wash_that_dirty/&usg=__3WbSfh_ywc9jE3bgM3RH_s92DPI=&h=200&w=200&sz=13&hl=it&start=30&um=1&itbs=1&tbnid=6dIvlqRYUrcxqM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dradioactive%2Bbomb%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26rlz%3D1T4IRFA_enIT271IT271%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.wired.com/images_blogs/bodyhack/images/dirtybomb.jpg&imgrefurl=http://www.wired.com/bodyhack/2007/02/wash_that_dirty/&usg=__3WbSfh_ywc9jE3bgM3RH_s92DPI=&h=200&w=200&sz=13&hl=it&start=30&um=1&itbs=1&tbnid=6dIvlqRYUrcxqM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dradioactive%2Bbomb%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26rlz%3D1T4IRFA_enIT271IT271%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1


18/06/61

3

2. หลกัการตรวจวดั

วตัถท่ีุต้องการตรวจวดั:

1. ยเูรเนียมและพลโูตเนียม

2. วสัดกุมัมนัตรงัสี

การตรวจวดั: ตรวจวดัรงัสี

ชนิดของการแผ่รงัสี:

• โฟตอน (Photons)

• นิวตรอน (Neutrons)

2. หลกัการตรวจวดั
หวัวดัรงัสีท่ีดีควรจะต้องมี:

• ประสิทธิภาพสงู

• สามารถแยกค่าพลงังานได้ชดัเจน

• ใช้งานงา่ย (ส าหรบับคุคลทัว่ไป ท่ีไมใ่ช่ผูเ้ช่ียวชาญ)

• เช่ือถือได้ และสามารถใช้งานได้ในทกุสภาพแวดล้อม

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตรวจวดัรงัสี: 

• ปริมาณและคณุภาพ (ระดบัพลงังาน) 

• ระยะหา่งระหวา่งแหลง่ก าเนิดและหวัวดัรงัสี
• ระยะเวลาการได้รบัรงัสี Exposure time

• การแผร่งัสีจากแหล่งก าเนิดรงัสีอ่ืน (ค่ารงัสีพืน้หลงั/รงัสีในธรรมชาติ/แหลง่ก าเนิดรงัสีอ่ืน) 

• การก าบงัรงัสี

• คณุสมบติัของเซน็เซอร์ Properties of the sensor (efficiency/resolution)
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2. หลกัการตรวจวดั
หวัวดัรงัสคีวรมปีระสทิธภิาพสงู เพื่อเพิม่โอกาสทีใ่นการตรวจพบการแผร่งัสขีองวตัถุตอ้งสงสยั

• ลกัษณะรปูทรง Geometry effect: พื้นทีผิวของหวัวดัรงัสีมาก สามารถท่ีจะรบั
รงัสีได้ดี/ได้มากขึ้น

• Interaction probability: ความสามารถในการรบัสญัญาณเป็นสดัส่วนกบัความ
หนาและความหนาแน่นของวสัดท่ีุใช้ท าหวัวดัรงัสี

สรุป : ประสิทธิภาพการตรวจวดัรงัสีเพ่ิมขึ้นตามขนาดของหวัวดัรงัสี

ชนิดของหวัวดัรงัสแีละปรมิาณของตวัอยา่งทีต่รวจวดัได้

Detector family Surface Volume

Liquid scintillators Any Any

Plastic scintillators (PVT) ~104 cm2 ~101 l

Inorganic scintillators (NaI, LaBr3,…) ~102 cm2 ~100 l

Semiconductors (HPGe,…) ~101 cm2 ~10-1 l

2. หลกัการตรวจวดั

การแยกค่าพลงังาน (Resolution)

: ความแม่นย าของการตรวจวดัค่าพลงังานของโฟตอน
เป็นความสามารถในการแยกพีคในสเปคตรมั และสามารถบอกได้ว่าเป็นวสัดุ
กมัมนัตรงัสี หรือวสัดนิุวเคลียรช์นิดใด (บอกชนิดของไอโซโทปได้)

ในการตรวจวดัรงัสี นอกจากจะเป็นการยนืยนัการแผร่งัสจีากคา่นับวดั (Counting)

แลว้ยงัสามารถค านวณคา่พลงังานทีป่ล่อยออกมาจากโฟตอน ซึง่ท าใหส้ามารถบอก
ไอโซโทปของธาตุไดด้ว้ย
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2. หลกัการตรวจวดั

ชนิดของหวัวดัรงัสี (ความละเอยีด):

Detector family Resolution Capability

Liquid scintillators No ไมส่ามารถแยกได้
Plastic scintillators (PVT) Poor Categorisation

Inorganic scintillators (NaI, LaBr3,…) Good Simple spectra

Semiconductors (HPGe,…) Excellent Complex spectra

Liquid scintillators

Plastic scintillators (PVT)

Inorganic scintillators (NaI, LaBr3,…)

Semiconductors (HPGe,…)
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ไม่มีเคร่ืองใดใช้งานได้อย่าง
ครบถ้วน

3. ขัน้ตอนการตรวจวดัทีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทางนิวเคลยีร์
การตรวจจบัการแผร่งัสี

การคน้หาต าแหน่งทีพ่บ

การตรวจเพื่อระบปุระเภท

การตรวจเพื่อระบคุณุลกัษณะ

ตรวจพสิจูน์เอกลกัษณ์

ตรวจพบการแผร่งัสหีรอืไม่? พบ/ไม่พบ

อยูใ่นระดบัอนัตรายหรอืไม?่ YES/NO

ประเภทใด? SFM –IND – MED - NORM

องคป์ระกอบและน ้าหนกั

มาจากทีใ่ด? ใชท้ าอะไร?

ป้องกนัตนเองจากการเปรอะเป้ือนรงัสี (ใสอุ่ปกรณ์
ป้องกนัการเปรอะเป้ือนรงัสี เช่น สวมชุดป้องกนั
หน้ากาก เป็นตน้)

รกัษาสภาพ หลกัฐาน ของจุดเกดิเหตุ

การตรวจประเมนิความแรงของรงัสี

พบทีไ่หน?

SFM-special fissile material: วสัดุนิวเคลยีร์
IND–Industry: สารกมัมนัตรงัสทีี่ใชใ้นอุตสาหกรรม
MED-Medical: สารกมัมนัตรงัสทีี่ใชใ้นการแพทย์
NORM-Naturally Occurring Radioactive Material: สารกมัมนัตรงัสทีีม่อียู่ในธรรมชาติ
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3. ขัน้ตอนการตรวจวดัทีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทางนิวเคลยีร์

การตรวจจบัการแผ่รงัสี

ระบุต าแหน่งทีพ่บ

ระบุประเภท

ระบุคุณลกัษณะ

ตรวจพสิจูน์เอกลกัษณ์

Fixed installations (Radiation Portal Monitors) 

Personnel and Contamination Monitors 

Hand-held devices

Hand-held devices                       

Laboratory Equipment

Specialized Laboratory                

การตรวจประเมนิความแรงของรงัสี

Detection

Localization

Categorization

Characterization

Forensic Investigation

Radiation Hazard Assessment

การตรวจจบัการแผ่รงัสี

การคน้หาต าแหน่ง

การตรวจเพือ่ระบุประเภท

การตรวจเพือ่ระบุคุณลกัษณะ

การตรวจพสิจูน์เอกลกัษณ์

การตรวจประเมนิความแรงของรงัสี

3. ขัน้ตอนการตรวจวดัทีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทางนิวเคลยีร์

Detection

Localization

Categorization

Characterization

Forensic Investigation

Radiation Hazard Assessment

การตรวจจบัการแผ่รงัสี

การคน้หาต าแหน่ง

การตรวจเพือ่ระบุประเภท

การตรวจเพือ่ระบุคุณลกัษณะ

การตรวจพสิจูน์เอกลกัษณ์

การตรวจประเมนิความแรงของรงัสี
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4. เครือ่งมอืตรวจวดัรงัสทีีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทางนิวเคลยีร์

Detection

Radiation Portals Monitors

Radiation Hazard Assessment

Personal Radiation Detectors (Pagers)

Contamination Monitors

Localization

Gamma Search Devices

Neutron Search Devices

Categorization

Radioisotope Identifiers (RID)

Radiation Portal Monitors (Detection)

ใช้ส าหรบัตรวจวดั:

•บุคคล

•สมัภาระ

•ยานพาหนะ (รถยนต,์ รถบรรทกุ, รถไฟ)

•ตูส้นิคา้

เป็นหวัวดัชนิด ประสิทธิภาพสงู/ความละเอียดต า่ :

• Photons: PVT based plastic scintillator หรอื
• Neutrons: He-3 tubes moderated with polyethylene

ยานพาหนะ: ระยะหา่งระหวา่งหวัวดั 2 ขา้ง: ~3 - 6 เมตร ความเรว็: 8km/h

คนเดินเท้า: ระยะหา่งระหวา่งหวัวดั 2 ขา้ง : 1 - 3 เมตร
ความเรว็ :1.2m/s (ความเรว็ของการเดนิปกต)ิ

4. เครือ่งมอืตรวจวดัรงัสทีีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทางนิวเคลยีร์
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Radiation Portal Monitors (Detection)

RPM: จะถกูติดตัง้ท่ีด่านพรมแดน (ถนน, รางไฟ, สนามบิน, ท่าเรือ)

เพ่ือตรวจจบัการลกัลอบขนวสัดนิุวเคลียรแ์ละสารกมัมนัตรงัสี

• ความต้องการท่ีจะตรวจจบัวสัดุต้องสงสยัให้ได้ในช่วงเวลาสัน้ๆ

Vehicles at

land border crossings

Containerized Cargo

at seaports

Rail crossing Pedestrian crossing

4. เครือ่งมอืตรวจวดัรงัสทีีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทาง
นิวเคลยีร์

Radiation Portal Monitors (Detection)

RPM หวัวดัมขีนาดใหญ่ (นิยมใชเ้ป็นชนิด plastic scintillators)

ปัญหา: Plastic scintillators มปีระสทิธภิาพสงู, แต่ความสามารถในการแยก
ค่าพลงังานต ่า จงึไมส่ามารถระบุไอโซโทปได้

4. เครือ่งมอืตรวจวดัรงัสทีีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทางนิวเคลยีร์
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Radiation Portal Monitors (Detection)
RPM ทีใ่ชใ้นการตรวจวดัจะไมม่กีารแผร่งัสอีอกมา (passive 

equipment)

• หวัวดัรงัสแีกมมา เป็นชนิด plastic scintillators หุม้ดว้ยกระดาษ
หรอืเทปสดี า

• หวัวดันิวตรอน เป็นชนิดหลอดก๊าซ He-3 ในกล่องพลาสตกิ (PE)

• เซน็เซอรส์ าหรบัตรวจจบัคน ยานพาหนะ หรอืตูส้นิคา้ เป็นแบบ
อลัตราโซนิก เรดาห์ หรอือนิฟราเรด

แบตเตอรีส่ ารอง

สญัญาณเตอืนอาจเกดิจาก : neutron, gamma, gamma-neutron 

รวมกนั, การกระแทก, background สงู/ต ่า, อุปกรณ์ภายในช ารุด
(internal fault)

4. เครือ่งมอืตรวจวดัรงัสทีีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทาง
นิวเคลยีร์

Radiation Portal Monitors (Detection)

ข้อดี

 Plastic scintillators สามารถผลติไดข้นาดใหญ่

 ประสทิธภิาพในการตรวจวดัรงัสแีกมมาค่อนขา้งดี

 สามารถตดิตัง้รวมกบัหวัวดันิวตรอนได้

 สามารถตรวจจบัในวตัถุตอ้งสงสยัทีม่ปีรมิาณน้อยได้ ในเวลาสัน้

 ไมส่ามารถตรวจเขา้ไปภายในยานพาหนะได้

 ทนต่อสภาพแวดลอ้ม

 ราคาถกู (มผีูผ้ลติจ าหน่ายหลายราย)

แต่ ความสามารถในการแยกค่าพลงังานต ่า/ไมด่ี จงึไมส่ามารถระบุไอโซโทปได้

4. เครือ่งมอืตรวจวดัรงัสทีีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทาง
นิวเคลยีร์
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Personal Radiation Detector (การตรวจประเมินความแรงรงัสี)

• มีขนาดเลก็ พกพาได้สะดวก

•ใช้พร้อมกบัเครื่องวดัรงัสีประจ าตวั
บุคคล

• มีสญัญาณเตือน

• มคีวามไวในการตรวจจบัสงูกวา่เครื่องวดั
รงัสปีระจ าตวับุคคล มคีวามแมน่ย าในการวดั
ปรมิาณรงัสมีาก
•ใชง้านงา่ย แมไ้มใ่ช่ผูเ้ชีย่วชาญ
•มสีญัญาณเตอืนแยกระหวา่งรงัสแีกมมา
และนิวตรอน
•มสีญัญาณเตอืนทัง้แบบทีม่องเหน็ไดแ้ละ
แบบเสยีง
• บางรุน่ สามารถแสดงผลเป็นแบบ
สเปคตรมัได้

4. เครือ่งมอืตรวจวดัรงัสทีีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทางนิวเคลยีร์

ส่วนประกอบ:

หวัวดัชนิด scintillation ท่ีมีประสิทธิภาพสงู
Alarm indicators (เสียง, แสง, สัน่)

จอแสดงผล:

ระดบัรงัสีในหน่วย counts per second (cps) และ/หรือ dose rate

Safety alarm 

มีเมนูการตัง้ค่าต่างๆ เช่น สญัญาณเตือน

4. เครือ่งมอืตรวจวดัรงัสทีีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทาง
นิวเคลยีร์

Personal Radiation Detector (การตรวจประเมินความแรงรงัสี)

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.xspec.com.my/style/polimaster/sprd1.JPG&imgrefurl=http://www.xspec.com.my/polimaster%2520ONG.html&usg=__CnyL6kgF-QWo7Mfgexi7ieP8AOo=&h=106&w=159&sz=14&hl=en&start=32&um=1&itbs=1&tbnid=lqyQIhZVK_I6KM:&tbnh=65&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dpersonal%2Bradiation%2Bdosimeter%2Bpolimaster%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26rlz%3D1D2GDNA_enIT358IT358%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.xspec.com.my/style/polimaster/sprd1.JPG&imgrefurl=http://www.xspec.com.my/polimaster%2520ONG.html&usg=__CnyL6kgF-QWo7Mfgexi7ieP8AOo=&h=106&w=159&sz=14&hl=en&start=32&um=1&itbs=1&tbnid=lqyQIhZVK_I6KM:&tbnh=65&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dpersonal%2Bradiation%2Bdosimeter%2Bpolimaster%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26rlz%3D1D2GDNA_enIT358IT358%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1
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ข้อก าหนดของ IAEA :

• ใช้งานง่าย
• จ ากดัขนาดและน ้าหนัก
• ทนต่อสภาพอากาศ
• ใช้แบตเตอรี่ ท่ีสามารถใช้งานได้ต่อเน่ืองนานอย่างน้อย 400 ชัว่โมง
• โหมดค้นหาเป็นแบบ cps

• โหมดแสดงความปลอดภยัท่ีระดบัรงัสีสงู
• การแสดงผลสามารถเปล่ียนจาก cps เป็น dose rate ได้
• ค่าความคลาดเคล่ือนของ dose rate < 50%

• สามารถท างานในช่วงอณุหภมิู -20 and +50 ºC

• มีสญัญาณเตือน 3 แบบ (แสง, เสียง และสัน่)

4. เครือ่งมอืตรวจวดัรงัสทีีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทาง
นิวเคลยีร์

Personal Radiation Detector (การตรวจประเมินความแรงรงัสี)

Spectrometric Personal Radiation Detector, SPRD 

(Radiation Hazard Assessment & isotope identification)

SPRD เป็นเครือ่งมอืทีส่ามารถใช้
ตรวจวดั พรอ้มระบุไอโซโทปได้
จงึท าใหย้นืยนั Innocent Alarms

ไดอ้ยา่งรวดเรว็

SPRDs สามารถแทนที่ PRDs

เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการ
แยกแยะและยนืยนัระหวา่ง
innocent กบัวตัถุตอ้งสงสยั
ดงันัน้ จงึมรีาคาแพงกวา่ PRD

4. เครือ่งมอืตรวจวดัรงัสทีีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทาง
นิวเคลยีร์
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Contamination Monitors (การตรวจประเมินความแรงรงัสี)

• Detection of alpha

contamination

• necessary for handling 

procedure

4. เครือ่งมอืตรวจวดัรงัสทีีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทางนิวเคลยีร์

Gamma Search Devices (การตรวจค้นหาต าแหน่ง)

Survey meter เป็นเครือ่งมอืพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการส ารวจรงัสี ซึง่มทีัง้แบบทีว่ดัรงัสี
แกมมา นิวตรอน หรอืทัง้ 2 ชนิดในเครือ่งเดยีวกนั

มคีวามไวในการตรวจวดัรงัสสีงูกวา่ PRD/SPRD

มคีวามไวในการตรวจวดัปรมิาณรงัสรีวม สงูกวา่ RIID ทีม่รีาคาแพง

PRM-470C/G/N/GN

(gamma, neutron, 

gamma-neutron hand 

held detectors)

TSA

FH 40 G/GL

Dose Rate (gamma)

Thermo Scientific

Neutron detector

4 เครือ่งมอืตรวจวดัรงัสทีีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทางนิวเคลยีร์
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Neutron Search Devices (Localization)

ในกรณีท่ีมีตรวจพบนิวตรอนจาก RID ซ่ึงไม่อาจจะใช้ค้นหาต าแหน่งของ
แหล่งก าเนิดรงัสีนิวตรอนได้

ดงันัน้ มีความจ าเป็นต้องใช้ Neutron Search Detector (NSD) ช่วย

คณุสมบติัเคร่ือง NSDs:

มีความวอ่งไวในการตรวจวดันิวตรอนสงู

แสดงข้อมลู (Dose rate) ของรงัสีแกมมาและนิวตรอนได้

มีหน้าจอแสดงกราฟ ความเข้มของสญัญาณท่ีตรวจวดัได้

ใช้งานได้ด้วยมอืข้างเดียวได้

มีสญัญาณเตือน (เสียง แสง และการสัน่สะเทือน)

มี port เช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ และหน่วยความจ าภายในตวัเครื่อง

4. เครือ่งมอืตรวจวดัรงัสทีีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทางนิวเคลยีร์

Neutron Search Devices (Localization)

ประสทิธภิาพของเครื่องมอื:

มกีารเตอืนเมื่อตรวจพบ Cf-252 ประมาณ 0.01 mg

(~20000n/s) เป็นเวลานาน 10 วนิาที ทีร่ะยะหา่ง
0.25 m เมื่อการก าบงัรงัสี น้อยกวา่ 1%

ถา้มกีารตรวจพบนิวตรอน
แสดงวา่อาจมี พลโูตเนียม
อยูด่ว้ย

เครือ่งตรวจวดันิวตรอน มีHe-3 tubes

ซึง่หน่วงดว้ย polyethylene

4.เครือ่งมอืตรวจวดัรงัสทีีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทางนิวเคลยีร์

http://aspect.dubna.ru/new/foto/NSD-A03_b.jpg
http://aspect.dubna.ru/new/foto/NSD-A03_b.jpg
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Radioisotope Identifier (Categorization/Identification)

เครื่องมอืตรวจวดัรงัสแีกมมาชนิดพกพา (radioactive isotope identification device –

RIID) มคีวามละเอยีดและแมน่ย าในการตรวจสอบชนิดของไอโซโทปอยา่งสงู

หวัวดัของเครื่องมอืตรวจวดัรงัสแีกมมา (Gamma spectrometers) ไดแ้ก่ NaI(Tl)

scintillator, HPGe หรอื CdZnTe technologies สามารถบอกชนิดไอโซโทปได้
เครื่องตรวจวดัชนิดระบุไอโซโทป (Isotope identification) สามารถตรวจวดัปรมิาณ
รงัสรีะดบัต ่าได้ เช่น ตรวจสอบ Naturally (NORM)

4. เครือ่งมอืตรวจวดัรงัสทีีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทางนิวเคลยีร์4. เครือ่งมอืตรวจวดัรงัสทีีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทางนิวเคลยีร์

Radioisotope Identifier (Categorization/Identification)

ใช้งานง่าย
มีระบบการท างาน 2 ระบบ:

•EASY Mode (ระบบอตัโนมติั): dose

rate, finder และ nuclide identification

การตัง้ค่าจะตอ้งมกีารใส่ password ใน Easy

mode.

•EXPERT MODE: สามารถเขา้ถงึการท างาน
ไดทุ้กระบบ รวมถงึการปรบัค่า parameter

ต่างๆ ไดท้ัง้หมด

4. เครือ่งมอืตรวจวดัรงัสทีีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทางนิวเคลยีร์
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Radioisotope Identifier (Categorization/Identification)

4. เครือ่งมอืตรวจวดัรงัสทีีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทางนิวเคลยีร์

Radioisotope Identifier (Categorization/Identification)

ประสทิธภิาพที่ IAEA ก าหนดวา่ควรจะมภีายในตวัเครื่อง:
ตรวจวดัได้ทัง้ แกมมา และนิวตรอน มี GM counter ท่ีวดัได้ในช่วงอตัราการแผร่งัสีสงู
ตรวจวดัด้วยระบบ “easy mode” ได้โดยอตัโนมติั รวมถึงแสดงอตัราการแผร่งัสี การ

ค้นหา และการระบชุนิดนิวไคลด์
ระบบ “advanced mode” มีการป้องกนัด้วยการก าหนด Password

ใช้มอืเพียงข้างเดียวในการควบคมุการท างาน (แมจ้ะใส่ถงุมอื)

น ้าหนักไมเ่กิน 3 กิโลกรมั
แบตเตอร่ีใช้งานได้นานมากกวา่ 8 ชัว่โมง
ใช้งานได้อย่างทนทาน
อณุหภมิูใช้งาน อยู่ในช่วง -20 ถึง +50 ºC

มี port เช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ และใช้งานกบัซอฟแวรข์องคอมพิวเตอรไ์ด้

4. เครือ่งมอืตรวจวดัรงัสทีีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทาง
นิวเคลยีร์
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Radioisotope Identifier (Categorization/Identification)

ส่วนประกอบ:

หวัวดัแกมมา และนิวตรอน
Gamma spectrometer

ระบบประมวลผล หน่วยความจ า ซอฟแวร์
มีสญัญาณเตือน (เสียง แสง และการสัน่สะเทือน)

หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่
เช่ือมต่อการใช้งานกบัคอมพิวเตอรไ์ด้
Optional: external alpha/beta monitor

4. เครือ่งมอืตรวจวดัรงัสทีีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทาง
นิวเคลยีร์

possible

Detect 

gamma 

radiation

Detect 

neutrons

Localize 

gamma 

source

Localize 

neutron 

source

Identify 

gamma 

source

RPM

PRD

RID

NSD

limited very limited

4. เครือ่งมอืตรวจวดัรงัสทีีน่ ามาใชใ้นการรกัษาความปลอดภยัทาง
นิวเคลยีร์
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5. ชนิดของสญัญาณเตอืน
False alarms:

หมายถงึ เกดิสญัญาณเตอืนทีไ่มไ่ดม้าจากการพบวสัดกุมัมนัตรงัสใีน
บรเิวณตรวจวดั (เชน่ electronic noise)

Innocent alarms:

หมายถงึ เกดิสญัญาณเตอืนจากการตรวจพบวสัดกุมัมนัตรงัสี ไดแ้ก่
• Naturally Occurring Radioactive Material (NORM)

• ผูป่้วยทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยไอโซโทปรงัสี
• การขนสง่หรอืการถ่าย วสัดุกมัมนัตรงัสี (การแพทยห์รอืในอุตสาหกรรม) ทีถ่กู
กฎหมาย และวสัดุนิวเคลยีรพ์เิศษ (special nuclear material; SNM)

Real alarms:

หมายถงึ เกดิสญัญาณเตอืนจากการตรวจพบวสัดกุมัมนัตรงัสี ทีล่กัลอบ
น ามาอยา่งผดิกฎหมาย

5. ชนิดของสญัญาณเตอืน
False alarms:

ลดการเกดิ False alarm ดว้ยการปรบัปรงุระบบทางเทคนคิ (technical means).

IAEA ก าหนดคา่ False alarm ควรน้อยกวา่ 1 ครัง้ ใน 10,000 เหตุการณ์
Innocent alarms:

ความถึข่องการเกดิ Innocent alarms ขึน้กบั:

• ความถีข่องการขนสง่วสัดุทีม่ี NORM เป็นองคป์ระกอบหรอื
• ปรมิาณประชากรทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยวสัดกุมัมนัตรงัสี
• การขนสง่วสัดุกมัมนัตรงัสอียา่งถูกกฎหมาย เชน่ ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมและอื่นๆ

มี 1 ถงึ 2% ของการขนสง่สนิคา้ ทีก่อ่ใหเ้กดิ innocent alarm:

• มากกวา่ 10 รถบรรทกุทีผ่า่นพรมแดนตอ่วนั
• มากกวา่ 100 ตูค้อนเทนเนอรท์ีจุ่ดผา่นแดนต่อวนั ตอ้งใชก้ารตรวจสอบ ขัน้ที่ 2

ผลของการเกดิสญัญาณเตอืนปรมิาณสงูมาก:

เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานส่วนหน้าต้องตรวจสอบ ขัน้ท่ี 2 โดยใช้เครื่องมอืชนิดพกพา บอ่ยครัง้จนอาจลด
การตรวจสอบอย่างเขม้งวดลง

จ าเป็นจะต้องแก้ปัญหาอยา่งทนัท่วงที เพ่ือลดการเกิดสญัญาณเตือนท่ีผิดพลาด
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5. ชนิดของสญัญาณเตอืน
ปริมาณของ Innocent Alarm ท่ีเกิดขึน้

5. ชนิดของสญัญาณเตอืน

Month

Port of Antwerp (2005)

Alarms/day
Occupancies 
/day (truck)

Alarm rate

Jan 108 10232 1.1%

Feb 118 10811 1.1%

Mar 148 11374 1.3%

Apr 144 11062 1.3%

May 165 13271 1.2%

Jun 156 11887 1.3%

Jul 195 14187 1.4%

Aug 206 15260 1.4%

ปริมาณของ Innocent Alarm ท่ีเกิดขึน้
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5. ชนิดของสญัญาณเตอืน
Innocent Alarm: NORM’s

K40 Th232 U238 Ra226

FOODS
Brazil Nuts

Salt Substitute
Banana

Coffee

Cereals LEGEND

MATERIALS
Granite 0 Bq/kg

Sand 0-100 Bq/kg

Gravel 100-500 Bq/kg

Limestone 500-1000 Bq/kg

Concrete 1000-1500 Bq/kg

Marble >1500 Bq/kg

Cement
Brick
Clinker
Coal fly ash
Asbestos
Natural Gypsum
Pearlite

CERAMIC INDUSTRY
Ceramic raw materials
Ceramic Sludges
Zircon sands
White porcelain stoneware
Ceramic tiles

FERTILIZERS
Phosphoric acid
Normal superphosphate
Triple superphosphate
Mono ammonium phosphate
Di-ammonium phosphate
Di-calcium phosphate
NPK (nitrogen/phosphate/potassium)
PK (phosphate/potassium)
Phosphogypsum

COMMERCIAL ITEMS
Gas Lantern Mantle
Tobacco
Kitty Litter
Glossy paper (kaolin)
Glazed Ceramics Surfaces
NBS Glass

5. ชนิดของสญัญาณเตอืน
Innocent Alarm: ไอโซโทปทางการแพทย์ และอตุสาหกรรม

Am241 Ba133 Cs137 Co57 Co60 Ga67 I131 In111 Ir192 Tc99m Tl201

HEALTH & MEDECINE

Medical Isotopes x x x x x x x

Brachytherapy x x x x

INDUSTRIAL ITEMS

Smoke Detector x

Fluorescent Lamp starter x

Electronic Equipment x

Voltage Regulator x

Thickness Gauging Device x

Glow Lamp x

Moisture Density Gauge x x

Radiography Camera x

Gamma Radiography x x
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5. ชนิดของสญัญาณเตอืน
การลด Innocent Alarms ท าได้อย่างไร?

จดุท่ีมีคนผา่นเขา้ออก (Pedestrian crossing points):

ใช้ Spectrometric Radiation Portal Monitors (SRPM): เพ่ือระบชุนิดของไอโซโทปท่ีก่อให้เกิดเสียง
สญัญาณเตือน

ยอมรบัค่า Innocent Alarms โดยเปรียบเทียบระหวา่ง PVT และต้นทุน

มกีารตรวจวดั ขัน้ที่ 2 (Secondary inspection) จากเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานส่วนหน้า

จดุตรวจยานพาหนะ (Vehicles crossing points):

น าระบบ almost 1 SRPM มาใช้ในการตรวจวดั ขัน้ท่ี 2 ซ า้อีกครัง้

มีสญัญาณเตือนโดยใช้ระบบ RPM

มกีารตรวจวดั ขัน้ที่ 2 (Secondary inspection) จากเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานส่วนหน้า

สรปุ
• ไมม่เีครือ่งมอืชนิดใดทีใ่ชไ้ดใ้นทุกกรณี

=> เทคนิค-ความหลากหลาย

• ลกัษณะการใชง้านมคีวามส าคญัสงูสดุOperational aspects have 

paramount importance

ตัง้ค่าการเตอืนทีช่่วงต ่า

การน าไปใชป้ระโยชน์

• ใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของเครือ่งมอืหลายๆชนิด
smart/distributed sensors

expert systems

• เทคโนโลยใีหมท่ีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นเทคโนโลยขีัน้สงู

ใชเ้วลาในการพฒันาระบบ


